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DE PONT ALS METER VAN ZANDTRANSPORT
Als het aan Ton Hoitink ligt, worden alle veerboten voorzien van meetapparatuur om stroming en zandtransport in de gaten te houden.
Deze metingen kunnen ons begrip van erosie,
afzetting en verzilting in de Nederlandse delta volgens de nieuwe persoonlijk hoogleraar
Environmental Fluid Mechanics vergroten.
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Door erosie en afzetting van deeltjes verandert
de bedding van een rivier voortdurend. Die processen worden gestuurd door de stroming van
het water. De hoeveelheid water en sediment
die meestromen bepalen of er erosie of juist afzetting van sediment optreedt. Dichter bij de
kust speelt bovendien het binnendringen van
zout zeewater.
Om de rivieren bevaarbaar en het water zoet
te houden, is inzicht in al die processen essentieel. Daar bestaan modellen voor. Maar om die
modellen te toetsen aan de werkelijkheid zijn
veel data nodig. Meten is daarom cruciaal, legt
Hoitink uit. Metingen zoals op dit moment dagelijks plaatsvinden op de veerboot tussen Den
Helder en Texel. Akoestische metingen brengen daar de stroming en het deeltjestransport
in het Marsdiep in kaart.
De gebruikte techniek heet ADCP, wat staat
voor Acoustic Doppler Current Proﬁler. Hoitink: ‘Het apparaat zendt hoogfrequente pulsen
uit, die onderweg naar de bodem weerkaatst
worden door deeltjes in het water. Het daarbij
optredende dopplereffect is te relateren aan de
stroomsnelheid van het water. De sterkte van
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Ton Hoitink wil een zoutmonitor opzetten, ‘een soort buienradar voor de zoutindringing’.

het weerkaatste signaal zegt bovendien iets
over het aantal deeltjes in de stroom.’
De heen en weer varende boot levert een ‘ongekende dataset’ op. Hoitink wil die apparaten
ook op andere plekken inzetten. Te beginnen
bij de Nieuwe Waterweg om meer inzicht te
krijgen in de instroming van zout water in de
Zeeuwse delta.

Al dat meten moet volgens de hoogleraar
leiden tot een zoutmonitor. ‘Een soort buienradar voor de zoutindringing. Een site waar je
voor de hele delta kunt zien hoe de zoutindringing pakweg de komende dagen is. Zo’n
dienst zou voor bijvoorbeeld boeren, waterschappen en drinkwaterbedrijven een groot
nut hebben.’
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Zo’n 40 miljoen eendagskuikens
worden er in Nederland jaarlijks
gedood. Alternatieven zijn er,
maar niet één die de overtuigende steun krijgt van de bevolking,
blijkt uit een enquête van de
leerstoelgroepen Adaptatiefysiologie en Filosoﬁe. De techniek
waar de overheid in investeert,
geniet opvallend genoeg de minste populariteit.
De haantjes van legrassen zijn vanuit economisch oogpunt waardeloos. Ze leggen geen eieren en zijn
niet geschikt voor vleesproductie.
Daarom worden ze nu direct na
uitkomst gedood. Hoogleraar
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vroegen ruim tweeduizend Nederlanders wat ze het beste alternatief
vinden.
Zo kan je de haantjes toch voor
vleesproductie gebruiken. Een derde van de respondenten vond dit
een goed idee. Het kost echter
meer tijd, voer en ruimte. Gremmen: ‘Het vlees is dan duurder en
het is minder goed voor het milieu.
Alternatief is de dubbeldoelkip,
die zowel voor vlees als eieren kan
worden ingezet. Maar ook dat is
minder efﬁciënt dan de huidige gespecialiseerde pluimveehouderij.’
Een andere optie is haantjes al
in het ei te herkennen en alleen
vrouwtjes uit te broeden. Wageningen Livestock Research werkte aan

een techniek om bij kippen een
ﬂuorescerend gen in te brengen,
waarmee het geslacht direct na het
leggen kan worden bepaald. De
Nederlandse overheid stopte de
ontwikkeling van deze techniek in
2014, vanwege het omstreden gebruik van genetische modiﬁcatie.
In plaats daarvan werd gekozen
voor een andere techniek waarbij
hormoonspiegels in het ei worden
gemeten. Deze techniek blijkt echter het minst populair: slechts zes
procent van de respondenten vond
dit een goed idee. ‘Hiervoor moet
een naaldje in het ei geprikt worden’, vertelt Gremmen. ‘Die eieren
kun je daarna niet meer eten en
mensen vinden dat verspilling.’
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GEEN GOED ALTERNATIEF VOOR DODEN HAANTJES

Een derde optie om het geslacht
te bepalen is met laserlicht. Elf
procent van de ondervraagden
vond dat het beste alternatief en
genetische modiﬁcatie kreeg 21
procent van de stemmen.
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